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ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU – ZASADY DLA DOSTAWCÓW 

Nexteer dąży do zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa 

i regulacjami oraz do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny społecznie i przyjazny dla 

środowiska, z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości. Nexteer ma świadomość, że 

działania każdej osoby świadczą o Nexteer. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

ustalonych standardów, w tym za zgłaszanie naruszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Nasze globalne standardy zgodności, w tym Kodeks postępowania, pomagają nam lepiej wypełniać 

nasze obowiązki względem naszych interesariuszy oraz stale doskonalić nasze praktyki 

sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Szczerość, uczciwość i zdrowy rozsądek mają kluczowe znaczenie dla naszej reputacji i naszego 

sukcesu w Nexteer. W naszym Kodeksie postępowania określono standardy, które musimy 

przestrzegać w naszej działalności. Kodeks postępowania ma na celu zapobieganie niewłaściwemu 

postępowaniu oraz promowanie:  

• szczerości i etycznego postępowania w sprawach osobistych i zawodowych;  

• pełnych, prawdziwych, dokładnych, wykonanych w odpowiednim czasie i zrozumiałych wiadomości 

publicznych oraz dokumentacji Nexteer;  

• przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulaminów;  

• natychmiastowego zgłaszania naruszeń Kodeksu postępowania, oraz  

• przyjmowania na siebie odpowiedzialności za przestrzeganie odpowiednich standardów 

i praktyk biznesowych.  

Ważnym jest, aby wszyscy pracownicy mieli możliwość zgłaszania potencjalnych naruszeń naszych 

standardów, aby umożliwić nam przeprowadzanie czynności wyjaśniających oraz, w razie potrzeby, 

podjęcie działań korygujących. W celu wsparcia tych działań Nexteer wdrożyła globalne sposoby 

zgłaszania problemów etycznych w celu zgłaszania podejrzeń niewłaściwego postępowania albo 

naruszeń przepisów prawa. 

Te same zasady mają zastosowanie do globalnej bazy dostawców Nexteer. Dział ds. zarządzania 

globalnym łańcuchem dostaw Nexteer oczekuje, że na każdym etapie łańcucha dostaw będą 

przestrzegane zasady określone w niniejszym dokumencie. 
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W przypadku wszelkich przypadków niezgodności dostawca musi wdrożyć plany działań 

korygujących, aby zachować zgodność z Zasadami CSR dla dostawców Nexteer. Jeżeli dostawca 

nie będzie przestrzegać tych zasad, Nexteer zastrzega sobie prawo do nakładania kar, włącznie 

z usunięciem dostawcy z bazy dostawców Nexteer.  
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WSPIERANIE I PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA 

PRZYJĘTYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ 

 

Dostawca będzie przestrzegać praw człowieka we wszystkich krajach, w których prowadzi 

działalność, w tym na obszarach geograficznych, na których nie obowiązują przepisy zapewniające 

ochronę praw człowieka w wystarczającym stopniu. Dostawca zobowiązuje się do podejmowania 

działań w celu zapobiegania współudziałowi albo zmowie w zakresie naruszeń podstawowych 

praw człowieka. Dostawca zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązków w zakresie 

przestrzegania praw człowieka oraz promowania ich przestrzegania na każdym etapie łańcucha 

dostaw. 

 

ZAPEWNIANIE SWOBODY ZRZESZANIA SIĘ 

I RZECZYWISTE UZNANIE PRAWA DO ZAWIERANIA UKŁADÓW ZBIOROWYCH 

 

Dostawca uznaje obowiązujące w wielu krajach prawo do zakładania związków zawodowych 

i przynależności do wybranego związku zawodowego oraz zobowiązuje się zapewnić pluralizm 

i niezależność związków. Dostawca zobowiązuje się do ochrony członków oraz przywódców 

związków zawodowych oraz unikania jakichkolwiek form dyskryminacji związków zawodowych. 

Dostawca zobowiązuje się do ochrony prawa do układów zbiorowych, które są kluczowym 

aspektem relacji pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. 

 

ZAKAZ WSZELKICH FORM PRACY PRZYMUSOWEJ ALBO WYMUSZONEJ 

 

Dostawca uznaje zasadę wolności wyboru zatrudnienia. Zabrania się dostawcom korzystania 

z pracy przymusowej albo wymuszonej. Praca jest uznawana za przymusową albo wymuszoną, 

jeżeli pracownicy są zmuszani do pracy groźbami (takimi jak groźba odmawiania jedzenia, 

konfiskaty gruntów, wstrzymywania wynagrodzenia, przemocy fizycznej, molestowania 

seksualnego itp.) albo w przypadku przymusowej pracy więźniów. 

SKUTECZNY ZAKAZ PRACY DZIECI 

 

Zabrania się dostawcom zatrudniania dzieci, stanowiącego naruszenie postanowień konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
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ZAKAZ DYSKRYMINACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I PRACY 

 

Zabrania się dostawcom wszelkich form dyskryminacji w oparciu o rasę albo pochodzenie 

etniczne, płeć, wyznanie lub przekonania, poglądy polityczne, działalność w związkach 

zawodowych, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną w zakresie rekrutacji i rozwoju 

kariery oraz dostawca zobowiązuje się zapewnić równe traktowanie.   
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WYNAGRODZENIE 

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wynagrodzenie będzie równe co najmniej 

płacy minimalnej wymaganej na mocy prawa oraz gwarantowanemu progowi najniższej 

płacy dla określonych zawodów albo płacy określonej w odnośnym układzie zbiorowym 

pracy. Dostawca uznaje zasadę równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości 

i produktywności, w szczególności równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet. 

GODZINY PRACY 

Dostawca zobowiązuje się zapewnić, że całkowita liczba przepracowanych godzin nie będzie 

przekraczać liczby określonej w przepisach prawa krajowego albo układach zbiorowych pracy 

w danym kraju. Dostawca zobowiązuje się zapewnienia, że przerwy w pracy oraz okresowe dni 

wolne będą spełniać co najmniej wymogi minimalne. 

PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP W MIEJSCU PRACY 

Dostawca zobowiązuje się do wprowadzenia w różnych placówkach skutecznych polityk w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy opartych na prewencji w formie określonych planów działań 

uwzgledniających każdego pracownika w zależności od jego zakresu odpowiedzialności w spółce, 

w tym przedstawicieli pracowników i kierownictwa. 

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA 

Dostawca zobowiązuje się wdrożyć w swoich obiektach przemysłowych politykę zarządzania oraz 

ciągłego doskonalenia ukierunkowaną na ochronę środowiska, zmniejszenie zużycia energii, 

gospodarkę wodną itp. Przeprowadza on niezbędne kontrole z wykorzystaniem stałych 

i wiarygodnych pomiarów. 

POLITYKA DOTYCZĄCA BADAŃ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia dobrowolnej polityki dotyczącej badań mających na celu 

opracowywanie i ulepszanie produktów, mając na względzie zmniejszanie ich wpływu na 

środowisko. Dostawca zobowiązuje się do spełniania zobowiązań Nexteer w zakresie 

ekologicznych metod produkcji poprzez proponowanie rozwiązań uwzględniających materiały 

po recyklingu lub materiały pochodzenia naturalnego. Ponadto będzie on dążyć do 

umożliwiania poddawania materiałów recyklingowi poprzez odpowiedni ich dobór.  
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ZAKAZANE SUBSTANCJE I MATERIAŁY 

Zasoby, produkty albo części nabyte od Dostawcy, zarówno standardowe, jak i opracowane przez 

Dostawcę dla Nexteer, muszą być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w krajach, 

w których prowadzona jest produkcja oraz na obszarach/w krajach, w których produkty są 

sprzedawane albo wykorzystywane.  

ZWALCZANIE WYKORZYSTYWANIA MINERAŁÓW KONFLIKTU 

Nexteer zamierza spełniać swój obowiązek zachowania należytej staranności i przyczynić się do 

rozwoju odpowiedzialnej polityki zaopatrzeniowej. Nexteer wymaga od dostawców przejrzystości 

pod względem pochodzenia minerałów (w tym tungstenu, tantalu, cyny i złota), w szczególności 

pochodzenia z obszarów objętych konfliktem określonych w Wymogach wobec dostawców 

Nexteer. 

UCZCIWE PRAKTYKI HANDLOWE 

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów 

antykorupcyjnych, w tym w szczególności amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach 

korupcyjnych, oraz zobowiązuje się, że ani on sam, ani żaden z jego podwykonawców, 

kontrahentów, przedstawicieli ani innych powiązanych podmiotów zewnętrznych nie będą brać 

udziału w żadnej formie przekupstwa komercyjnego, ani nie będą przekazywać, bezpośrednio ani 

pośrednio, korzyści majątkowych żadnym urzędnikom ani pracownikom organów rządowych ani 

podmiotów należących do rządu, kontrolowanych przez rząd ani z nim związanych (albo na korzyść 

takich urzędników albo pracowników) w celu zawarcia albo przedłużenia jakiejkolwiek umowy, 

zdobycia możliwości biznesowych albo innych korzyści biznesowych albo w celu wywierania 

wpływu na działania albo decyzje takiej osoby podejmowane w ramach jej obowiązków 

zawodowych. Dostawca zobowiązuje się zapoznać ze wszelkimi obowiązującymi zasadami 

z zakresu konkurencji oraz stosować się do nich, a także zobowiązuje się zakazać praktyk 

nieuczciwej konkurencji. Dostawca jest zobowiązany do niezależnego określenia zasad 

postępowania i polityki handlowej w odniesieniu do rynku w celu promowania zdrowej 

konkurencji. Dostawca zapewni, że jego pracownicy będą unikać konfliktu interesów pomiędzy 

interesem pracodawcy a ich interesem osobistym albo interesem ich bliskich krewnych. Dostawca 

zobowiązuje się do przekazywania przejrzystych i prawdziwych informacji w odpowiedzi na 

żądania informacji, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych, ze strony Nexteer. Dostawca 

gwarantuje poufność wymiany informacji z Nexteer oraz ochronę prywatności informacji 

przekazywanych przez Nexteer. Dostawca zobowiązuje się do skutecznego zwalczania fałszowania 

w całym łańcuchu dostaw oraz poszanowania dla własności intelektualnej. 
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PRAWA ZWIERZĄT 

Dostawca zobowiązuje się, że w ramach swoich dostaw będzie, oraz zapewni, że jego 
podwykonawcy będą, szanować prawa zwierząt do dobrostanu sformułowane przez Światową 
Organizację Zdrowia Zwierząt. 

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA 

Dostawca przestrzega przepisów prawa obowiązujących we wszystkich krajach, w których 

prowadzi działalność. Dostawcy mają obowiązek powiadamiać Nexteer o wszelkich 
ograniczeniach prawnych dotyczących odsprzedaży, o których powezmą wiedzę (w zakresie 

kontroli eksportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, transportu itp.).  


